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IJ. DE LANDING DER ,SETTLERS" VAN 1820. 

I. Een van de edelste en beroemdste mannen, die 
met de ,Britse Settlers" van 1820 te Port Elizabeth 
landde, was Thomas Pringle. Deze was het, die in 1824 

de eerste zuidafrikaanse krant onder brits bestuur uitgaf. 
2. De naam van het blad was ,The South African 

LORD CHARLES SOMERSET. 

Commercial Adver
tiser", en het werd 
op 7 J anuarie te 
Kaapstad uitgege
ven. Het duurde 
niet lang, echter, 
of Lord Charles 
Somerset, de Goe
verneur, belette de 
verdere uitgaaf van 
't blad. In die da
gen was er nog geen 
vrijheid van druk
pers in ons land. De 
Goeverneur wi:lde 
niet, dat de politiek 
der regering in een 
nieuwsblad zou be
oordeeld worden. 

3· Pringle, met zijn bekwame medewerker, John 
Fairbairn, had het dus maar zwaar. in die dagen. Hij 
streed voor de vrijheid der pers. Hij offerde zich voor 
die edele zaak open leed veel schade, maar kon zijn 
doel niet bereiken. Teleurgesteld ging hij toen naar zijn 
vaderland terug. 
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4· Laat ons nu een paar stukken uit zijn belangrijk 
boek over zijn komst naar, en zijn verblijf in Zuid
Afrika vrij vertalen. Z6 beschrijft hij zijn eerste kennis
making met Port Elizabeth, in r8zo, toen hij er aankwam. 

5· Het was een levendig en merkwaardig toneel. 
Random ons, aan de westzijde van de grote Baai, 
lag en er tien of twaalf schepen voor anker. Zij war en 
pas aangekomen met emigranten, die nog meestal aan 
boord waren. 

6. Recht v66r ons, op een heuveltje een paar honderd 
treden van bet strand, stond een klein blokhuis, Fort 
Frederick geheten. De tenten der officieren warcn op 
de hoogt.en dichtbij te zien. 

7· Aan de voet dezer hoogtc'n waren cr vier of vijf 
huisjcs, die tot kantorcn dienden voor de ambtenaren, 
die de zaken cler emigrantC'n moesten regelen. Tusscn 
die gebouwtjes in en overal rond gcstrooid lagcn cr hopen 
gerecdschap voor de lanclbouw en andere doeleinden, 
alsook ijzerwarcn van allerlei aard. Tegen kostprijs 
werdPn die goederen aan de Settlers vcrkocht. 

8. Zo wat cen kwart mijl oostwaarts lag het kamp 
der cmigrantcn, tussen de zanclduinen aan de zcc en de 
henvcls in de achtergrond. Bijna duizend zielcn waren 
daar in de ten ten, maar dag aan dag ging er een lange rij 
osscwagens naar het binrtenland - wagens vol mannen, 
vrouwen en kinderen, die ecn nieuw tehuis gingen zoe ken. 

g. Het kamp werd echter nooit ledig, daar de stroom 
van de schepen nog sterker was dan die naar de binnen
landen. 

ro. Het was een lcvendig en fraai toneel, dat wij van 
ons schip zagen. De schoonheid van het geheel werd 
verhoogd door de bosrijke hoogtcn bij de Zwartkopsrivier 



en de prachtige toppen van de Zuurberg in de verte. 
II. Voor ons, die ons land verlaten en alles aan 

deze onderneming gewaagd hadden, was het een on
vergetelik gezicht. 

I2. Tot zo ver de heer Pringle. Wij zien dus dui
dclik, hoe bet in r82o te Alagoabaai toeging. Port 
Elizabeth werd toen geboren. Grahamstown bestond 
nog niet. King \Villiam's Town, Qucenstovvn, Cathcart, 
Alice, Bedford, Glen Lynden en East Londen- en nog 
vele andere plaatsen in de oostclike delen dcr Kaap
Kolonie - wa.ren alle de vrucht van deze landing der 
britse Settlers. 

Zij ook, evenals de Nederlanders v66r hen, hebben 
woest land bewoonbaar gemaakl cn woestijnen in para
dijzen omgetoverd. 

r8. EEx ,NAlTWE ONTKO:\llNG". 

I. ln 't bock van Pringle verschijnt er ook een brief 
van zijn vriend, Lui tenant J. Moodie, die nog allezens
wa<>rdig is. :Moodie woonde destijds aan de Groote Visch 
Rivier en schreef als v olgt aan Pringle: -

2. Een van mijn knechten bracht mij bericht van 
een grote troep olifanten dicht bij ons kamp. lk ging 
terstond uit om aan de jacht deel te nemen. Een 
aantal jagers waren reeds in 't veld en ik ho01·de ze 
in de verte vuren. 

3· Terwijl ik in de richting van de jachtpartij liep, 
hoordc ik de takkcn dicht bij mij in 't bos "kraken. Hct 
was aan de oevers van de Gualama rivier. 

4· Spoedig kwam cr een groot wijfjes-olifant met 



IN GROOT GEVAAR (volgens teekening .in Luit. Moodie's bock). 
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driL· kleinere dieren uit het hos. Zij kwamen recht op 
mij af. lk was in een opene plaats en wilde mij niet 
aan een schot wagcn. Schoot ik mis of trof ik de 
o1ifant nid dodclik, dan kon het met mij slccht ailopen. 

5. Ik week dus snel een weinig uit de koers, die de 
dit:ren namcn, in de hoop dat zij mij nict zicn zoudcn. 
Hicrin had ik mij echter bedrogen. Zij licpen mij ach
tcrna! Zij licpen zo gauw, dat ik zc onmogelik kon 
ontvluehtcn. 

6. Ik det·d mijn best de rivierwallen tc bereikcn, 
waar cr grote klippen waren urn achter te schuilcn. Dat 
kon ik echtcr niet doen. De olifanten warcn mij te 
sncl. Tuen ik nog vijftig passcn van de rivier was, 
warcn de woedende diercn twintig passen achter mij. 
Het wijfje stormde in 't midden, dC' twee kleincn licpen 
n:·chts en links van lmar. Hd geschreeuw der diercn 
was verschrikkelik. Zij wilden mij verpletteren. 

J. \Vat nu tc docn? - Ik mocst tcrstond handelen. 
Ik keerde mij om en legde aan op bet grootste dier. 

Ongelukkig weigerde mijn geweer! Het kruit was 
wat klam geworden. Ik was op bet punt het gcweer van 
mijn schouder weg te nemen, toen het schot afging. 

8. De kogel raakte de kop van het dier maar even
tjes aan en ik dacht dat mijn laabte uur gekomcn was. 

Ik viel ter aarde - hoc hct kwam, wcct ik nict. De 
olifant wilde mij met haar slagtand doorboren. Gelukkig 
had zij er maar een! Zij miste haar doel en ploegde de 
grond gcen duimbr<'edte van mijn lichaam open. 

g. Dat was een ,nauwe ontkoming". :\Taar het zou 
nog ergcr worden. Zij sloeg haar snuit om mijn heupen 
en wicrp mij op de grond vlak tusscn haar voorpoten. 
Voor cnigc ogcnblikkcn wcrd ik toen heen en weer gc-
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schopt. Eens gevoelde ik dat mijn borstbeendcren bogen 
en ik dacht dat de adem mij uit 't lijf gepcrst werd. 

ro. Ik verloor echter nooit mijn tegenwoordigheid 
van geest, anders was ik zeker een dode gewcest. Ik 
wist gedurig mijn lijf, armen en benen heen en weer 
te wringen en te werpen, zoda.t ik nooit het voile gc
wicht van het dier gevoelde. De poten van een olifant 
zijn ook breed en rond van onder, en 't is mogelik 
dat ik ook daaraan mijn behoud te danken heb. 

II. Terwijl ik alzo heen en weer gebeukt en gcduwd 
wcrd, kwam Luitenant Chisholm met een Hottentot mij 
ter hulpe. Welkome schoten dreunden er door de lucht. 
De olifant werd in de schoudcr gcraakt- en liet mij 
eindelik los ! 

rz. Ik sprong terstond op en waggelde als ccn 
dronkeman naar de rivier, zo sncl als mijn gckneusde 
benen mij dragen konden. 

rg. EEN LEEUWEJACHT. 

r. Pringle zelf hield ook vecl van jagen en vertelt 
heel wat jachtavonturen in zijn geschrift over zijn 
verblijf in Zuid-Afrika. In de volgendc paar hoofd
stukken nemen wij er enige over. 

2. Mijn rijpaard werd hondc:rd trc:dc:n van mijn hut 
gcdood, schrijft hij. Ik besloot de leeu w te do den. 
Enige Hottentotten gingcn hct beest te vuet opsporen. 
Zij volgden het spoor van de pla.ats waar het paard 
gedood werd. Door grasveld en bosscn ging het met 
verbazende spoed, waar een ongeoefend oog noch voet-
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spoor noch teken van enige aard zou gezien hebben. 
3· Eindelik vondcn zij uit dat de leeuw in een 

kreupelhoul bos, zo wat een mijl van mijn hut, ver
dwenen was. Hoe de leeuw cr nu uit te krijgen ? -
Dat was de tweede vraag. 

4· De gewone manicr is deze : men tergt hct dier 
door de honden er op a£ te zenden. Dan komt het uit 
in 't open veld en de j agers do en hun best bet neer 
te schieten. 

5. Indien de leeuw niet spoedig valt en misschien 
wocdend \vordt en zijn vijanden aanvalt, dan wordt er 
een kring gcvormd. De paarden worden kop aan kop 
in de kring vastgebouden met de rug naar de leeuw ge
keerd. De jagcrs zijn binnen de kring en knielen neer 
om de lceuw, als hij nader komt, te schieten. 

6. Als hij dan nog slechts licht gewond wordt en 
voorwaarts komt of als de paardcn door zijn hevig 
brullcn verschrikt worden en op de v lucht gaan - kan 
de zaak wellelik aflopen. Slechts koele, dappere en geoe
fende jagers kunnen zulk een toets met sukses doorstaan. 

7· De grensboeren zijn in de regel zulke goede 
schutters, en daarbij zo kocl en kalm, dat zij ecn leeuw 
gewoonlik gauw van kant maken. 

8 In 't tegenwoordige geval, echter, liep de zaak 
niet zo gunstig af. De Hottentotten waren de eersten 
om het hazepad te kiezen, toen zij pal moesten staan. 

9· Daar de honden gccn indruk op de leeuw schcnen 
te makcn, vcrdec1dcn wij ons in drie groepen en redcn 
rondom hct bos. Van tijd tot tijd vuurden wij op de 
plek, waar de honden blaften. Zo gingen cnige uren 
vruchteloos voorbij. 

ro. Toen wcrd het schotse bloed van een paar mijner 
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landslieden gaande. De heren George en John Rennie 
stelden voor, het bos binnen te gaan, mits drie van de 
bcste schutters uit de Hottentotten met ze mcegingC'n. 

rr. Zo gezegd, zo gedaan. Zij gingen bet bos in 
tot omtrent vijftien of zestien tredcn van de schuil
plaats van de leeuw. AI nadcrend vcrbeelden zij zich 
dat zij het dier onder een boom zagen liggen. De 
Schotten vuurden alle drie tegelijk en raaktC'n - een 
grote, rode klip! 

12. Met een oorverdovend gebrul stormde de lecuw 
op ze af. De Hottentotten, in plaats van te vuren, 
gingen op de vlucht. De Schotten liepcn holderdebolder 
achteruit. De leew was hun echtcr te gauw. In een 
oogwenk slocg hij mijn zwager, John Rennie, tegen de 
grond. 

13. Het was een vreselik toneel! Daar stond de 
lccuw met de poot op zijn gcvallen vijand, fier op 
zijn aanvallers starend. Zijn houding \vas trots en edel 
als van een, die zich zijn kracht ten volle bewust is. 

14. Wij warcn geen vijHig passen van de leeuw, 
maar konden niet schieten, omdat wij bevreesd waren 
onzc vrienden te raken. Gelukkfg ging de koning van 
hct woud uit eigen beweging weer terug. 

15. Mijn zwager was slechts licht gewond en wij 
gingen de leeuw nogmaals achterna. 

Ditmaal was de leeuw dwaas gcnoeg de schuilplaats 
in het kreupelhout te verlatcn. De honden omsingelden 
hem bij de oevers van een bergstroom. Zij waren echter 
te bang om hem aan te vallen, terwijl hij daar zijn 
staart stond te zwaaien en te brullen van woedc. 

r6. Spoedig waren de Hottcntottcn langs een omweg 
op de top van een krans gekomen, vlak over de plaats 
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waar de leeuw stond. Een~ andere afdding jagers nam 
een andere gunstige positie in, en zo werd er van twee 
zijden op het beest gevuurd. 

17. Ret was voorwaar een ongelijke strijd en spoedig 
vicl de fiere woudvorst neer, met vele wonden bedekt..

De huid van het dier, alsmede de schedel, werd door 
de hecr Pringle a an de beroemde Sir Walter Scutt ten 
geschenke gezonden. 

20. DE LUIPAARD E~ DE BL'FFEL. 

I. De afrikaanse luipaard kan niet bij de leeuw of 
tijger vergeleken worden, maar toch is hij soms nog al 
gevaarlik. Gewoonlik is hij zeer bang om 'n mens a an 
te vallen. maar, als hij in de hock gckeerd wordt, kan 
hij zijn tegenstander vreselik zccr maken en zelis doden. 

2. Een moravicse zendeling, die te Enon in de 
Kaap-Kolonie woonde, vertelde bet volgende aan de 
heer Pringle. De eerwaarde heer Schmidt · · zo heette 
de zendeling - ging nit met een partij IIottentotten 
om enige hyena's te schieten, die vcel kwaad aan de 
kudden gedaan hadden. 

3· ::\let een Hottentot was hij in een bosje gegaan, 
toen de honden onvenvachts een luipaard opjoegen. 
Deze vloog terstond op de Hottentot en wierp hem 
op de grond. De zendeling sprong naar voren om de 
Hottentot te helpen. Yoor hij echter zijn geweer kon 
gebruiken, was de luipaard op hem gesprongen. 

4· Zijn gcwcer vid hem uit de hand en tezamcn 
rolden zij op de grond. Gelukkig viel de heer Schmidt 
boven het dier. Hij hield zijn knie op de maag van de 



luipaard en worstdde alzo met zijn gcduchte vijand. 
Hct beest krceg zijn linkPrarm tussen de kaken en 
sloeg hPm keer op keer met de klaU\ven. 

5· Spoedig waren hem bijna al de kleren van de 
borst weggeschcurd. Maar de zende ling was een krach
tige man. Niet zondcr ecn paar Prnstige wonden op te 
docn gelnktc hct hem 't beest bij de kePI te pakken. 
Met inspanning van zijn laatste krachten hield hij de 

)uipaard zo voor cen paar minuten vast, totdat een 
andere Hottentot hem tPr hulpe sneldc. 

6. Dcze Hottentot was niet in het bosje, maar 
hoordc het gerocp om hulp van de zendeling. Daarop 
liep hij haastig naar de plek, vanwaar hPt gesch1eeuw 
kwam, en was het bijtijds om zijn heer te reddPn. 

Hij f:choot de luipaard dwars door het hart. 
7· Weken lang nog was 't lcven van de eerwaarde 

zcndcling in 't grootste gpvaar. Zo vreselik had het 
woedende dier hem gebeten en geslagen. 

8. Ook de buffel van Zuid-Afrika kan soms zijn vijand 
doden. Zo vertelde een boer aan Pringle het volgende : 

9· Zij waren op de j acht f!cgaan, cen partij boeren 
namelik. Daar zagcn zij cen troep buffels, maar er was 
een mocras tussen hen en de dicrcn. Om tijd te sparen, 
gingen zij er tc voet over, omdat hct wat gevaarlik 
was voor paa1dcn om erdoor te komen. 

ro. Onder bedckking van enige doornbomen gelukte 
het hun drie vette koeien dodelik te treffen en ook een 
bul zo zwaar te wonden, dat hij ter aarde zonk. 

II. Toen was hct, dat een van de boeren een on
voorzichtige daad beging. IIij sprang voorwaarts naar 
de bul, terwijl hij allopende zijn geweer laadde. Zodra, 
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echter, hct gcwondc dier hem zag naderen, schoot het 
o'j:> hem toe. 

12. De verbaasde jager, die gemeend had, dat het 
dier op sterven lag, wierp zijn zwaar geweer neer en 
liep naar het moeras zo hard als hij maar kon. Brullend 
achtervolgde hem het razende dier. Er was geen kans 
om het moeras te berciken. De ongelukkige trachtte 
toen in aller ijl ccn doornboom te beklimmen, maar ook 
daarvoor was het te laat ! 

13. De buffel was hem te gauw. Hij doorboorde 
de man met zijn vreselike horens en wierp hem hoog 
in de lucht. De stervende jager viel in de boom en 
bleef er hangen. De buffel liep om en om de boom, 
zijn vijand zoekend - totdat ook hij plotscling onder 
de boom aan bloedverlies bezweek. 

21. FAREWELL EN KING TE DuRBAN. 

1. Lang v66r Pieter Retief en zijn gezelschap Dingaan 
bezochten, was er al een kleine britse kolonie te. Port 
Natal. De namen van Farewell en King zullen in ver
band met deze nederzetting nooit vergeten worden. 

2. Tegen 't cinde van 1823 reeds zeilden kapitein 
King en luitenant Farewell in de Salisb1try naar Natal. 
Zij wilden handel drijven met de inboorlingen en zochten 
naar een veilige ankerplaats. 

3· Tot aan St. Luciabaai zeilden zij in die dagen en 
Farewell is bijna in die baai verdronken. Later liepen 
zij Port Natal binncn- hct ecrstc schip, volgens King, 
dat de oudste naturellen aan de baai gezien haddcn. 
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4· In 1825 ging Farewell voor de tweede maal van 
de Kaap naar Natal. Ret ging echter maar slecht met 
de handel. Er was niet veel te verdienen in die dagen. 
Farewell alleen had de moed zich aan de baai te vestigen. 

5· Later sloten Fynn en nog drie blanken en tien 
Rottentotten zich bij Farewell aan. Dit was het begin 

van de engelse ko
lonie in die delen 
van Zuid-Afrika. De 
baanbrekers hadden 
het ook daar, even 
als aan de Kaap, 
bitter zwaar in 't 
begin. De Kaffers wa
ren wreed en bloed
dorstig. Ret land 
was hun geheel on
bekend. Zij hadden 
vele ,nauwe ontko
mingen." 

6. Eindelik wonnen 
zij de vriendschap 
van de geduchte 

DICK KING. Tshaka, de Zoeloe 
koning. Deze ga£ hun 

Port Natal en 35 mijl van het omliggende land en 
beloofde hen te beschermen. 

Vierhonderd Kaffers werden toegelaten bij de baai 
te blijven om voor de blanken te werken. Spoedig 
verrezen er huizen en winkels en een fortj e te Port 
Natal. 

7· Meer dan eens werd Tshaka door de Engelsen 
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aan de baai bezocht. Omtrcnt de eerste reis naar de 
binnenlanden vertelt King het volgende. 

Hij ging met Farewell en Fynn en enige matrozen 
naar Tshaka's stad. Acht dagen stapten zij voort eer 
zij een hoge berg bereikten, v anwaar zij een prachtig 
uitzicht hadden. De grote kraal van de Zoeloe koning 
en nog vele andere kralen wa.ren op de vlakte te zien. 

8. Toen 1-ij de stad berciktcn en voor de koning 
gebracht werden, gaven zij hem geschenken en zaten 
zij dicht bij de koning op ·de grond. De koning ont
ving 1-e vriendelik en vrolik. Zij spraken met clkaar 
door middcl van een tolk. 

g. Ecn paar dagen later was het zo warm, dat de 
Engelsen in hun hutten bleven, maar Tshaka kreeg 
het in de zin de matrozcn op ccn jacht te nodigen. 
Deze waren maar zwakke schutters en wilden in 't 
begin niet gaan, maar de koning liet ze weten dat zij 
zeker bang waren om olifanten te gaan schiei.en. 

Dit was te vecl voor onze ,Jack Tars". Zij namen 
clus hun geweren en stapten moedig voort achter de 
koning aan. 

IO. Zo wat een half uur later hoorden Farewell 
en King eerst wat er aan de gang was. Overtuigd 
zijnde dat de listige Tshaka slechts zijn volk wilde 
tonen, dat de vuurwapens der blanken te slecht waren 
om olifanten te doden, gingen zij de j agers snel achtcrna. 

II. Spocdig vonden zij de koning onder ecn grote 
boom gezeten en door zijn krijgslicden omringd. Zij 
zaten op de helling van een heuvel. Onder hen was 
de vallei waar de jacht plaats vond. De Engelsen 
gingen op een afstand van de koning onder een boom 
zitten, onrustig de toekomst afwachtend. De naam en 



de eer van de blanken waren op 't spell Dat wistC'n 
zij heel goed. 

12. Twee uur ging voorbij. Daar kwam er een bode 
aangelopen - met de staart van een olifant in de 
hand l De heren Farewell en King begonnen weer vrij 
te ademen. Zij haastten zich naar de j agers in de 
vlakte om op de hoogte van zaken te komen. 

13. Ret bleek toen, dat de matrozen op zekere plek 
gingen staan, terwijl de Zoeloes een olifant uit de bossen 
in die richting dreven. Ret grotc dier kwam mooi 
onder schot, en zij hadden het gcluk hun prooi met 
twee schoten neer te vellen. De eerste kogel trof hem 
in 't oor; de tweede in de schouder. De olifant viel 
ter aardc en de jacht was uit. 

14. Alzo behield de blanke man de achting en de 
vrecs der Zoeloes en Tshaka gaf zijn nieuwe bondge
noten 107 stuks hoornvce bij hun vertrck naar de baai. 

22. TsHAKA, DE WREDE. 

r. Volgens de heer King was Tshaka ongeveer 38 
j aar oud, toen hij hem in r825 in zijn stad bezocht. 

De geschiedenis van deze Zoeloe is z6 merkwaardig, 
dat er wel een hoofdstuk aan gewijd kan worden. 

2. Deze Tshaka werd uit een kleine, onbeduidende 
stam langs de Umvolusi geboren. Als jongeling reeds 
muntte hij boven zijn makkers uit. J a, zijn eigen vader 
wcrd op hem jaloers en wilde hem doden. Toen vluchtte 
Tshaka naar Dingiswayo. 

3· Deze Dingiswayo schijnt een buitengewoon mens 
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te zijn geweest. Hij moet nog al rondgereisd hebben 
in zijn jeugd, ·want hij wist heel wat van de europese 
manier van oorlogvoeren. Hij liet zijn eigen volk zich 
op europese wijze oefenen en hij verdeelde zijn dapperen 
in regimenten . 

..j.. Zo kwam het, dat Tshaka al meer en meer begon 
te denken en te leren. Daar hij ook biezonder sterk en 
dapper was, werd hij spoedig tot generaal verheven. En 
toen Dingiswayo stierf, koos het legcr Tshaka tot Koning! 

5. Toen begon de jonge Kaffer zijn gedachten ten 
uitvoer te brengen. Hij verbeterde zijn leger. De lichte 
werpspics werd afgeschaft, en een korte assagaai met 
een lange, brede punt kwam in de plaats ervan. Met 
dit wapen kon men een vijand neerhouwen zo wel als 
doorboren. 

6. Spoedig werd de Zocloe onovcrwinnelik. Wie hceft 
niet van de vreselike ,horcns" der Zocloelegers gehoord? 
In de vorm van een halve maan trokken zij hun vijand 
te gemoet. De twee punten van de ,halve maan" 
heetten ,de hoorncn"; hct midden was ,de borst"; 
achter de borst stood een tweede leger. Waar nodig, 
mocst dit tweedc leger een of ander zwak punt in de 
,halve maan" versterken. 

7· Zo verwoestte Tshaka met zijn vijftig duizend 
geoefendc Zoeloes stam na stam en volk na volk. Zuid
Afrika had nog nooit zulk een slachting gezien. Nie
mand werd gespaard, behalve cnige jongens en meisjes 
van clke overwonnen stam. De jongens Werden bij hun 
leger ingelijfd; de meisjes werden hun vrouwen. 

8. Natal was vroegcr verbazend dicht bevolkt ; 
Tshaka veranderde het in cen woestijn. In r824 waren 
er, behalve de Zoeloes, slcchts vier of vijf duizend 



72 

verhongerde Kaffers in de bergen en bossen van het 
schone N a.tal. 

J a, zo cllendig was de toestand van die vervolgden, 
dat velen van hen menseeters werden om 't leven te 
bewaren! 

g. Tshaka's voorbeeld werktc ook aanstekelik op 
andere Bantoe stammen. Die voor de Zocloes uitvlucht
ten, vielen op hun beurt weer andere stammen aan. 

In Basoetuland, in 't land tussen de Vaal en de 
Oranje, in de Transvaal - ja, tot aan en over de 
verre Zambezi, werd alles in r(;p en rocr gebracht. 

ro. Tshaka liet 't bloed als water stromen over geheel 
Zuidoost-Afrika en tot aan :\lidden-Afrika. Wreder 
vorst dan hij ,,·as, heeft de wercld nog niet gezien. 
Zijn volk kroop voor hem als slaven. Die hem kwaad 
maakte, werd terstond om 't levPn gebracht. Zijn 
eigen zonen liet hij allen van kant ma.ken. 

rr. En toch was zijn volk trots op hem! Zo is 
de menselike natuur. Hun ijdclheid werd door hem 
gestreeld. Hun roem, hun naam, hun eer hac1den zij 
aan hem te danken. De bloeddorstige Tshaka was de 
afgod van zijn Zocloes. 

23. NAAR KuRL":\IAN MET MoFFAT. 

r. Een van de waardigste en verstandigste zende
lingen, die in Znid-Afrika gearbc>id hebben, is Robert 
2\Toffat. Van r8r6 tot r87o ledcle hij met zijn edele 
gade bijna onafgebroken in ons land. Hct dorp Kuruman 
is door hem aangclegd. l\Iet eigen handen hielp hij daar 
de kcrk bouwen, huizen bouwen en bomen planten. 
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Zijn hele leven wijdde hij aan de Bethoeana's. De 
Bijbel wrtaalde hij ook in hun taal. 

2. Hij kon goed Afrikaans-Hollands spreken en met 
de hollandse boeren kwam hij gewoonlik goed over weg. 
De hollandse Bijbel werd door hem getrouw gebruikt 
bij zijn vertaling in de Betshoeana taal. 

3· Hij was een 
eenvoudig, oot
moedig en edel 
mens, die slechts 
voor anderen leef
de. Zijn oudste 
dochter werd de 
vrouw van Living
stone, vim wie wij 
later nog meer 
zullen · verneineri. 

4· Ook Moffat 
heeft een boek ge
schreven, waaruit 
heel wat te leren is. 

Zo vroeg als het 
jaar r8r6 kwani. · 
hij ·reeds te Kaap-
stad aan, om als 

DAVID LIVIN GSTONE. 

zendeling onder de heidenen t e gaan werken. Hij mag dus 
wel een van de voorlopers der beschaving in onsland heten. 

5. In zijn tijd was het reizen natuurlik alles behalve 
gemakkelik eri aangenaam. R et land was dun bewoond 
en woest. Hoe verder men van Kaapstad ging, hoe 
eenzamer werd de reis. Boereplaatsen werdcn al ~inder 
en minder op weg naar N amaqualand of Betshoeanaland. 



6. Moffat ging eerst naar Namaqualand, maar 
nu een korte tij d vcstigde hij zkh voor goed te 
Kuruman. 

7· Van zijn reis naar 't noorden vertelt hij onder 
andere hoe vriendelik de boeren en hun vrouwcn jegens 
hem waren. Zij waren erg bckommerd over het lot, dat 
de j onge zendeling onder de wildcn mocht overkomen. 
Een oud moedertje, zegt hij, weende over de jongeling 
van tweeentwintig zomers bij zijn vertrck van een 
boereplaats. Zij was er zeker van, zei ze, dat Moffat 
een gewisse dood tegemoet ging. 

8. Op 'n avond vertoefde hij op de plaats van een 
rijke boer, die veel werkvolk had. Hartelik werd hij 
verwelkomd, vooral omdat hij een leeraar was. Zijn 
gastheer stelde ook voor, dat hij een korte dienst na 
het eten zou lciden. 

g. De zendeling was natuurlik zeer in zijn schik met 
het voorstel. De familie vergaderde rondom de tafel 
en de grote Bijbel en de gezangboeken werden voor de 
dag gehaald. 

ro. ,M:aar waar zijn de dicnstboden dan?"-- vroeg 
Moffat, eer hij de dienst begon. 

,Wat bedoelt u ?" - vroeg de huisheer. 
,Ik bedoel de Hottentotten, waarvan ik zo velen 

op de plaats zie", - zei de zendeling. 
,De Hottentotten ?" - riep de oude heer verbaasd 

uit. ,Is dat uw bedoeling, Mcneer?" 

J . t ~" , a, waarom n1e . 
,Wil u die bobbejanen onder uw gehoor hebben? 

Dat gaat toch niet, "Mencer!" 
II. Moffat ging kalm en bedaard zijn gang, zonder 

er een woord verder over te spreken. Hij begon de 
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dienst. Een psalm werd gezongen; een gebed gedaan; 
de Bijbel werd geopend. 

rz. Hij las de geschiedenis van de Kananese vrouw. 
(~'Iattheiis 15 : zr-28). 

Tot tekst voor zijn toespraak nam hij de woorden: 
,Heer! doch ook de hondekens eten onder de tafel van 
de kruimkens der kinder en." 

13. Hij had nauweliks 'n paar woorden over de 
tekst geuit of zijn gastheer riep uit: 

,Wil Mencer een bcetje wa.chten? Hij kan de Hot
tentotten krijgen." 

14. De Hottentotten werden geroepen en kwamen 
de eetzaal binnen. 

Toen de korte dienst geeindigd was en de zwarten 
de kamer verlaten hadden, zei de huisvader: 

,Mencer! Je hebt een harde hamer genomen om een 
hard hoofd ermee te breken ! " 

rs. ,Dit moet niet als een voorbeeld beschouwd 
worden", zegt de hcer Moffat in zijn bock, ,dat de 
algemene opinie van een klas openba.art. Reeds toen 
waren cr godvrezcnde en ernstige boeren, die hun best 
deden om de gekleurden op te heftcn. En nu is er een 
toenemende zcndinggeest onder de hollandsc bevolking 
van Zuid-Afrika''. 

24. DE MANTATI's EN DE MATABELEN. 

I. In een vorig hoofdstuk hebben we van de vre
selike daden der Zoeloes onder Tshaka gelezen. Nu 
zullen we zien, hoe de Zoeloes zelfs het verre K uruman 
in beroering brachten. Het gebeurde aldus:-



2. In r822 ging eC'n stam, al vluchtend voor de 
Zoeloes, de Drakensbergen over. Zij vielen een volk 
nabij de oorsprong van de Caledon rivier aan. Deze 
wierpen zich op hun beurt weer op andere stammen. 
Zo kwam 't land a] verder en al verder in rep en roer. 

3· Een grote menigte Kaffers trokken door de Vaal
rivier en vcrwoestten de volkeren in die dclen woon
achtig. Aan 't hoofd van ecn van die benden stond 
een vrouw, genaamd l\Ia ~tatisi. Vandaar komt de 
naam l\Iantati's, die later tot Makatczen veranderd werd. 

4- Deze 1\Iantati's, of :\Iakatezen, stroomden naar 
't noordwesten, rcchts Pn links alles verwoestend. Men 
zegt, dat zij niet minder dan achtentwintig stammen 
geheel en al hebben uitgeroeid. Toen werden zij in 
hun wocste vaart gcstuit. 

1\Iakaba, het hoofd der Bangwaketsi, viel ze onver
wachts aan en versloeg ze. Toen rolde de golf :;\faka
tezen in de richting van Kuruman. 

5. De Eerwaarde IIeer -:\Ioffat was ze cchter te 
gauw. Hij wist de Griqua's, die te paard vochten, met 
de Bathlapins tc docn samenwerken. Een gevecht 
vond er in r823 ten noorden van Kuruman plaats, 
waarin de gevreesde Makatezen weer verslagPn werden. 
Alzo redde Moffat de zwakke Betshoeana's van algc
helc ondergang. 

6. Toen kwam Pr nog Pen stcrker vijand opdagen: 
de :\1atabelen onder -:\Ioselekatse. Deze -:\Ioselekatse, 
of Selkats, (zo als de Transvalcrs hem later noemden) 
was in zijn jeugd ecn gunstcling van Tshaka. J a, hij 
werd tot bevdhebber van een leger gekozen en zijn 
soldaten waren zeer aan hem gehecht. 

7· In r8r7, echter, kwam hij in een grote moeilik-
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heid. Hij had verzuimd om al de buit van een over
wonnen stam aan Tshaka te zenden. Gelijk koning Saul 
van ouds hicld ook hij van het vee achtcr. Tshaka zond 
terstond een groot leger tegen hem uit, om hem te straffen. 

8. De dood stond Selkats en zijn soldaten voor de 
deur, zo besloten zij op de vlucht te gaan. Dadelik 
trokken zij over de Drakensbergen de Transvaal binnen. 
De zwakke naturellen stammen, die zij tegenkwamen, 
werden gemakkelik overwonnen. Alles werd verwoest 
door 1\Ioselekatse, om een woestijn tussen hem en Tshaka 
te hebbcn! Zo alleenmeendehij hetleven te kunnenredden. 

9· Zijn plan gelukte. De vervolgers keerden naar 
Tshaka terug. Toen bouwde l\Ioselekatse militairc 
kralen, evenals de Zoeloes in Natal gedaan hadden. 
"Cit die kralen, als middelpunten, gingen de Matabclen 
naar alle kanten uit om te roven en te moorden. De 
zwakke Betshoeana's leden vooral zwaar onder de 
ijzeren vuist van Selkats. Bij duizenden en tien maal 
duizenden werden zij, als zo vele wilde diercn, achter
volgd en gedood. 

ro. Tot aa.n de Kalahari woestijn zette hij de 
Betshoeana's achterna. De woestijn alleen redde de 
vervolgden van algehele vernietiging. 

rr. Daarna vestigde 1\Ioselekatse zich op de oevers 
van de Marico rivier, totdat de Boeren hem later van 
daar naar het verre noorden verj oegen. 

12. De heer Moffat wist ook ditmaal de Bathlapins 
te redden. Hij ging Selkats persoonlik in 1829 bezoeken 
en wist de eerbied van de woeste barbaar te winnen. 

13. Uit achting voor Moffat werden de Bathlapins, 
die op de Kuruman rivier woonden, door :Moselekatse 
gespaard. 

I I 
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25. EEN PITSO TE KtiRL'!IIAN. 

r. Zekere reiziger, George Thompson, waste Kuruman 
toen de Mantati's die plaats van 't noorden bcdreigden. 
Een grote vergadcring, of Pitso, werd belegd, waarbij 
Moffat en Thompson ook tegemvoordig waren. Het 
verslag der vergadering, door laatstgenoemdc gegcvcn, 
is nog al lczenswaardig. 

2. De vergadering vond midden in een Kafferstad 
plaats. De Bathlapins verzamelden zich in een ronde, 
omheinde plaats, omtrent 450 trcden in omvang. Aan 
de ene kant zaten de krijgslicden met hun schildcn en 
assegaaien. Aan de andere kant waren de oudc manncn, 
de vrouwcn en de kindercn. 

3, In 't midden was er ccn open ruimtc, waar cr 
gcdanst en gezongen werd door degenen, die een vijand 
gedood hadden. Een half uur lang werd er gedanst 
eer de Pitso begon. 

4· Toen stond Mateebe, het Opperhoofd cler Bath
lapins, op. Hij beval stilte. Een cliep gckreun van de 
krijgslieden was het teken, dat zij gerced warcn tc 
luistercn. Daarop trok 1\Iatecbe ccn assagaai uit, en, 
naar het noordwcsten ermee wijzend, sprak hij een 
vloek tegcn de Mantati's nit en verklaarde ze de oorlog. 
Een scherp gefluit was het bewijs, dat men met hem 
instemde. Toen vervloektc hij ook de Boesmans of 
osseeters, zo als hij ze noemde. 

5. Daarna begon zijn toespraak : 
Gij zonen van l\Ialahawan! - de Mantati's zijn cen 

stcrk volk. Zc zijn op wcg hicrhccn, om ons te ver
nietigen. Door de zorg van .:\Ioffat weten wij nu van 
het gevaar dat ons dreigt. 
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6. Wij Betshuana's kunnen de Mantati's niet zonder 
hulp bcvechten, maar de Griqua's komen op hun paard~n 
om ons te helpen. Wij moeten nu besluiten om als 
een man te vechten. Ons bestaan als natie is op 't spel. 

7· l\Iateebe sprak nog wat, en bewoog zijn assagaai 
weer als toen hij begon te spreken. Daarna richtte 
hij de punt ervan omhoog, en de gehcle vergadering 
riep uit: ,Poola", (dat is, ,regen", een soort zegenwens). 

Het dansen en zingen begon toen weer. 
8. De tweede spreker was Moshume. Hij prees 

Moffat voor zijn diensten aan de Bathlapins. Maar 
wat gaan wij doen? - vroeg hij. ,De vijand is als een 
sterke leeuw, die niemand spaari". · 

,Ik ken u, gij Bathlapins! Thuis zijt gij mannen. 
Voor 't aangezicht der vrouwen zijt gij sterk. Voor de 
vijand, echter, zijt gij allen als vrouwen - altoos klaar 
om te vluchten''. 

g. Zo gingen ook nog andere sprekers voort, totdat 
Insha, een Barolong, een andere opinie uitsprak. -
Laat ons wachten, zei deze, totdat de Mantati's ver
schijnen. Dan kunnen wij ze aanvallen. 

ro. ,Neen! ~een! riep Issita, een jonge kapitein, 
uit. ,\Vie heeft J"ou gevraagd om onzin te spreken? 
Wie ben iij, die de zonen van Malahawan wil komen 
lcren !" 

II. Insha moest gaan zitten. Er was geen oor voor 
hem in de vergadering. De Bathlapins waren te op
gewonden. Issita sprak te vurig. 

rz. Toen ging Issita echter te ver. Hij daagde 
enig ecn uit om openlik te zeggen, dat zijn volgelingen 
lafhartig waren geweest. ,Wie durft dat nu verklaren ?" 
schreeuwde hij uit. 



Teysho stond toen op en zei: ,ik ben de man, die 
Issita's volgelingen van lafhartigheicl beschuldigd heb 
en nu weer beschuldig. Gij lafaards! Gij va.gebonden! 
Ontkent het als gij kunt ?" 

13. N a nog cnige woorden van op-vvekking tot het 
volk, keerde hij zich tot 1\Iateebc met deze woorden:-

,Gij ook zijt zorgeloos omtrent de veiligheid van uw 
volk. Gij zijt traag en onverschillig. Ontwa.ak nu en 
bewijs aan de hoofden en krijgslieden, dat ge cen vorst 
en cen man zijt !" 

14. Ten slotte na.m :Mateebe nog eens hct woord. 
Hij spoordc het volk aan, de goede raad van l\Ioffat en 
Thompson te volgen. ,Weest stil, gij vrouwen! gij die 
de mannen plaagt en bestcclt. Staat uw mans niet in 
de weg." 

,vVcest stil, gij emden, gij miereeters, gij die van 
gcen nut zijt en slechts tc zicn zijt als er een os geslacht 
wordt. Als ons vee weggenomen wordt, waar krijgt 
gij dan niertjes te eten ?" 

15. Daarna bestrafte hij zijn krijgslicden, zeggende 
dat velen van hen niet uit cen gebroken pot verdienden 
te etcn. 

N a af!oop van de vergadering werd er geclanst en 
gezongen, geschrceuwd en rondgesprongen door oud 
en jong, bijna t\vec uur lang! 

26. ,LEEUW STORIES" (I). 

r. De reiziger, die met Moffat de ,Pitso" te Kuruman 
bijwoonde, vertclt ons ook heel wat van leeuwen in 
zijn bock. 
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Als een lecuw een mens ontmoct, zegt hij, zal hij hem 

in de regel niet aanvallen. Hij schijnt niet de mens als 
zijn natuurlike vijand te beschouwen. Vooral als men 
kalm en bedaard een leeuw aankijkt en hem geen kwaad 
doet, zal deze gcwoonlik de wijk nemen. 

2. Is hij cchter biezonder hongcrig, dan is het. geen 
grap zu'n lceuw tegen te komcn. 

De hccr Thompson gaat dan verder voort 'n paar 
gevallen van ontmoetingen met zulke leeuwen op te 
noemen. Zie bier een paar voorbeelden. 

3· Zekere Diedcrik Muller, een van de dapperste 
en gelukkigste jagers in Zuid-Afrika, vertelde hem het 
volgende:-

,Ik was eens op jacht in de woestijn. Ik was aileen. 
Plotsding stond er een lccuw voor mij, die gcen lust 
scheen tc hcbben om voor mij uit de weg te gaan. 

4· ,Ik klom van mijn paard en lcgde op hem aan. 
De leeuw maakte zich klaar voor een sprong en ik 
mikte op zijn voorkop. Hij was nog get"n vijftien 
treden van mij af en er was geen tijd te verliezen. 

5. Op 't ogenblik, dat ik vuurde, sprong :mijn paard 
achteruit. De toom van 't paard was om mijn arm 
geslagen en . . . . . . . . ik miste ! 

,De leeu \V sprong naar voren maar bleef cnige passen 
van mij stil staan. Daar stond ik hulpcloos voor 't 
woedende dier. ::\Iijn paard was weggelopen en mijn 
gewen was ongeladen. 

6. ,Enigc ogenblikken st.aarden wij elkander in 't 
aangezicht en toen draaide de leeuw zich langzaam 
om. Ik probeerde mijn gevveer te laden, waarop de 
leeuw omkeek en mij weer naderde. 

7· , Ik bleef stil staan en de leeuw ging weer lang-
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zaam van mij weg. Gedurig keek hij naar mij over zijn 
schouder. Zodra niet v.ilde ik een "kogel in mijn roer 
doen, of hij betrapte mij, brulde toornig en bleef staan. 

8. ,Ik kon mijn geweer dus niet laden en de leeuw 
maakte zich later uit de voeten zondcr van miJ een 
schot te ontvangen! 

g. N og een andere ,nauwe ontkoming" had diezelfde 
jager. Een leeuw sprong op hem toe, ecr hij een schot 
kon vuren. Gelukkig kwam de leeuw nict op hem, 
maar vlak voor hem, te land. In 'n oogwenk was de 
loop van Muller's geweer in de open kaken van de 
leeuw. Alzo schooi. hij hem door de kop. 

ro. Diederik ging gewoonlik met zijn broer Christiaan 
j agen. J a, men zegt, dat die twec teza?len dertig 
leeuwen gedood hebben. l\Ieer dan ecns hebbcn zij 
elkander ock 't levcn gered. 

II. Eens sprang een leeuw op Diederik, terwijl hij 
te paard reed. Ruiter en ros werden op de grond 
geworpen. De laatstc ure van de afrikaanse Nimrod 
scheen te zijn geslagen. 

12. Daar kwam Christiaan op zijn paard aange
jaagd. In een sekonde lag de leeuw dood, met een 
kogel door 't hart. 

Diederik was wei gered, maar de lt>euw had hem 
een geweldige slag op 't cnc oor gegeven. Van die dag 
af aan was dat oor doof. 

27 ,LEEUW STORIES" (TI). 

r. Met de heer Gert Scheepers, een veeboer van 't 
distrikt Cradock, liep het slechter af dan met de Muliers. 
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Hij ging met ecn buurman j agen. Zij waren tc paard. 
In de hitte des daags wilde hij wat water in een fontcin 
gaan drinken, toen hij door een lecuw werd aange
vallen. Hij was van zijn paard gestegen, daar hct 
moeilik was om door het hoge riet bij de fontein te 
komen. Ook had hij zijn geweer aan zijn vriend over
handigd om zich des te gemakkcliker te kunnen bewegen. 

z. Onverwachts sprang er een grate leeuw uit hei. 
riet, die hem aan zijn linkerarm beet kreeg. Hij stand 
stil van louter verbazing en deed niets. Dit had ecn 
gocde uitwerking op de leeuw, die slechts zijn arm 
tussen de tanden hield zonder hem erg zeer te doen. 

Ook sloot de leeuw zijn ogen, als of hij het gelaat 
en de ogen van de man niet kon weerstaan. 

3· Scheepers vatte moed en gaf zijn vriend een 
teken de leeuw in de voorkop te schieten. Dit kon 
zijn buurman gemakkelik gedaan hcbben, daar de 
leeuw stil bleef staan met gesloten ogcn. Maar onge
lukkig was zijn medejager ccn lafaard. In plaats van 
i.e hclpen, began hij zich uiterst voorzichtig naar een 
rots in de nabijheid te begeven. 

4· Te vergeefs wenkte Scheepers zijn buurman om 
hem i.och te. komen redden uit zijn groat gevaar. Er 
was niets aan te doen. De lafaard dacht slechts aan 
eigen veiligheid. 

5· Wat nu begonnen? - Er zijn jagers, die beweren, 
dat hei. dier de man zou losgelatcn hebben, was dezc 
wat !anger blijven stil staan. Zulke. gevallen, zcggen 
zij, zijn werkelik gebeurd. Maar de dappere man ver
loor zijn geduld. Hij opendc zijn groat knipmes, en 
met inspanning van al zijn krachten stak hij de leeuw 
in het hart. 
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6. De wond was dodelik, maar de laatstc sparteling 
van bet sterke dier kostte Scheepers bet leven. Een 
hevige worsteling vond er plaats. De leeuw wildc zijn 
slachtoffer versch<'uren, eer hij zelf machteloos ter aarde 
zou zinken. 

7· Scheepers werd verschrikkelik in borst en arm 
gewond. De vreselike klauwcn van het roofdier scheur
den hem 't vlees van 't lijf, zodat de becndcren ont
bloot werden. Het was een korte, maar \\ arthopige 
strijd van beide zijden...... Heide strijdcrs vielcn 
uitgeput ter aardc. De leeuw bezweek aan bloedvcrlies 
en de jager werd mcer dood dan levend door zijn 
buurman naar het naaste huis gcdragen. 

8. Aile mogelike hulp werd de dapperc jager bewezcn. 
Alle krachten werden door de mensen ingcspannen om 
zijn leven te redden. Het g<'lukte hem echter niet. 
Scheepers had zijn laatsi.e jacht daar bij de onvergctc
like fontei11 voltooid. Hij had als cen held gestreden 
en zijn vijand was reeds dood, maar ook hij blies die 
nacht de laatste adem uit. 

g. Lucas van Vuuren van de Baviaansrivier had 
ook een ,nauwe ontkoming". 

Terwijl hij over cen open veld reed, zag hij 'n leeuw 
op een afstand. Hij had zijn gc\vecr thuis gelaten Pn 
deed dus zijn best· de koning der diercn tc oni.wijhn. 

ro. Er waren springbokken in ovcrvlocd te zien, 
maar de JceUW had nict een kunnPn Vangcn Om zijn 
hanger te stillen. Ret veld was te open voor hem om 
zijn prooi te bekruipen. 

rr. Zo kwam het, dat van Vuurcn aan de beurt 
kwam --- of liever, zijn paard! 
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De hongcrige leeuw achtervolgdc hem. Ditmaal had 
hij niet met een vlugge springbok, maar met een ver
moeid paard te doen. 

rz. Jaag, Van Vuuren! Jaag!- Hct hielp niet. 
Geen sjambok of spoor kon 't flauwe paard met cen 
zware man op de rug gauw genoeg vooruit krijgen. 
De leeuw was luchtig en fris, en daarbij boos van honger. 
Als 'n pijl uit 'n boog vloog hij Van Vuuren achterna. 

I3. Poef! · Het zware dier \'las op de rug van het 
paard gesprongen en ruiter en ros lagen op de grond. 

De gulzige leeuw begon terstond wat paardevlees te 
smullen- -en zo maakte Van Vnuren zich uit de voeten. 

r4. De volgcnde morgen ging Lucas weer naar de 
plek, waar hij zulk een ,nauwe ontkoming" had gehad. 
Paard, zadel, - allcs was spoorloos verdwenen. 

,Had hij toch maar mijn zadel achtergelaten !" -
bromde hij boos. Zijn redding was hij vergeten
maar die diefstal was hem te veel! 

-
28. ,,LEEUW STORIES" (Til). 

r. N og 'n verhaal van Thompson verdient ver
melding. Het is nog al grappig. 

Zekere Hottentot te J akhalsfontein, op de grens van de 
,Groote Karoo", had de volgende ,nauwe ontkoming". 

2. Op 'n nacht was ooze Hottentot heel lekker aan 
't slapen op de gewone wijze van zijn natie. Hij lag 
met zijn aangezicht tegen de grond met hoofd en leden 
in een karos gewikkeld. Kiet ver van hem was zijn 
baas aan 't slapen. 

3· Een leeuw kwam stilletjes nader en greep ooze 
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Hottentot met karos en al. Heel in zijn schik met zijn 
buit draafde de lceuw zachtkens bet veld in. 

4· Daar werd onze maat wakhr. IIij bemerkte 
natuurlik heel gauw wat er gaande was. Hij werd in 
de muil van een gevaarlik dier gedragen. Spoedig zou 
bet dier hem opvreten, als hij niet up de een of andere 
wijze kon losraken. 

5. De Hottentot, nu, was heel glad van lijf en zijn 
karos was van binnen en van buit.en met vet besmeerd. 
In 'n oogwenk was hij veilig en ongedeerd uit zijn karos 
geglipt, terwijl unze leeuw met het ledige schapevcl 
voorts11clde! 

6. Toen de koning van bet woud zijn Iekker maal 
kort daarop wilde nuttigen, was er geen ,IIotnof' 
binnen bet vetterige vel te vinden. Die \vas toen al 
lang weer veilig bij zijn baas aangekomen. 

Of de ,Hotnut" niet vrolik was over zijn ,nauwe 
ontkoming !" 

7· Terwijl wij zo van leeuwcn spreken. will~n we 
ook de ,storie" van Liz,ingstonc en de lccuw vertellen. 

Wie hecft niet van de schotse zendeling, David 
Livingstone, gehoord? - ~logelik zal ik van hem in 
een ander leesboek wat meer zeggen. Tans staan wij 
stil bij zijn eerste ontmoeting met een lccuw. 

8. Het gebeurde in Betshocanaland, nict lang na hij 
zijn werk onder de naturellen in die delen was begonnen. 
Er waren toen juist e'en paar lastige leeuwen in de 
nabijheid van de kraal, waar Livingstone ging wonen. 
Hij bcsloot ze, zo mogdik, van hun vijand te verlossen. 

9· Zeker heuveltje, met bosjes bedekt, strekte de 
leeuwen tot schuilplaats. Een kring Kaffers werd er 
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om de heuvel gevormd, maar de lccuwen baanden zich 
heel gemakkclik ecn wcg door de lafhartige Betshoeana's 
hcen. Geen ecn waagde het een assegaai tegen die 
dieren te slingcren. 

ro. Tekurgesteld en vermoeid kecrde Livingstone 
weer van de jacht terug, toen hij plotseling cen leeuw 
op weg tegenkwam. Ret dier zat op 'n rots, zo wat 
dertig passen van hem af. Ilij vuurde beide schoten 
van zijn dubbelloop geweer af en trof de leew in 't lijf. 

II. Terwijl hij bezig was zijn geweer te laden, wierp 
de lecuw zich op hem ! 

Beiden, Livingstone en zijn aanvallcr, roldcn op de 
grond. 

12. De leeuw brulcle dicht bij mijn oor," schrijft de 
zendeling, ,Pn schudde mij als ecn hond ecn rat schudt. 
De schok maakte mij half bcwusteloos, ik was als een, 
die aan het dromcn is en gevoelde pijn noch vrees. 
En toch wist ik wat er gebeurde. 

13. ,Ik gevoelde mij als een, die chloroform genomcn 
had en een operatic ondcrging. Ik zag de gehele operatic 
maar het mes deed mij geen pijn. De hcYige schok nam 
allc gevoel van mij weg. Waarschijnlik gaat hct even 
zo met allc dieren, die door roofdieren gegrepen worden. 

14. ,Toen ik mij omdraaide op de grond, om van 
't drukkend gewicht wat ontslagen te rakcn, zag ik dat 
de ogen van de leeuw op iets anders gericht waren. 

,Hct was mijn trouwe -:\Iebalwe, die hem wilclc schieten. 
15. ,De Kaffer was slechts tien of vijftien treden 

van ons af, maar zijn roer weigerde: het was een oud 
vuurstecn-gewecr. 

,Eensklaps liet de lceuw mij los om zich op Mebalwe 
te werpen. 



94 

16. ,Toen kwam er een tweede Kaffer te voor
schijn, die de leeuw met een assagaai bedreigde, terwijl 
deze de arme Mebalwe in de dij beet. 

,Daarop liet het monster zijn tweede aanvaller los, 
om de derde te bestormen. Zijn krachten waren echter 
toen te uitgeput. Hij bezweek aan zijn wonden en lag 
spoedig dood op de grond uitgestrekt." 

Het gebeurde duurde geen vijf minuten, maar 
Livingstone had er een arm gebroken en telde later 
niet minder dan elf wonden op 't lijf! 

29. SIR HARRY SMITH. 

I. Wie heeft niet de naam van Sir Harry Smith 
in Zuid-Afrika horen noemen? - Zijn naam leeft en 

.. I~:.:·-... 
- ; ·-··<'-.--... 

SIR HARRY SMITH EN HINTZA. 

zal nog lang leven in de geschiedenis van ons land. 
Hij was een dapper krijgsman en een trouw vriend. 
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Onder de grote Wellington verdiende hij zijn sporen 
in Spanje en Portugal en hij kende geen vrees. · 

2. Ook op de kaart van Zuid-Afrika lezen we zijn 
naam. Harrismith, Ladysmith, Smjthfield en ook 
Aliwal herinneren ons aan Sir Harry Smith. 

:J. Zijn rit van Kaapstad naar Grahamstown is nog 
al beroemd. On
langs kwam er een 
boek.uit . waarin Sir 
Harry die daad in 
zijn eigen woorden 
beschrijft. Hij was 
toen nog niet Goe
verneur, maar dien
de als hoofdofficier 
onder de flinke en 
wijze Sir Benjamin 
D'Urban. 

4· De Kaffers 
waren over onze 
grenzen gestormd 
en · zelfs Graham
stown was in ge-
vaar. De nood was SIR BENJAMIN n'URBAN. 
hoog en Sir Harry 
reed van de Kaap naar Grahamstown te paard in 
zes dagen. 

Laat ons hemzelf erover horen: -
5. Ik nam afscheid van de edele krijgsman en 

staatsman, Sir Benjamin D'Urban, om half een in de 
nacht. Toen ging ik naar mijn lief huisje te Rondeboscb, 
waar ik drie uur slaap genoot. Met een enkele Hottentot 
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ging ik toen op de morgen van r J anuarie, r835, op 
reis naar Grahamstown. 

6. De hitte werd spoedig ondragelik en in het begin 
gevoelde ik mij enigszins moe. Een kopj e tee bij de 
eerste post knapte mij echter op en van toen a£ werd 

'/ ik nooit weer zo uitgepu t .... 
7· De volgende dag begon ik v66r 't licht werd. Ik 

nam mijn ontbijt te Swellendam en, na nog enige 
brieven geschreven te hebben, zette ik de reis voort. 
Ik moest die dag zeventig mijl achter de rug krijgen! 

8. Bij de tweede post werd ik de volgende dag een 
uur opgehouden, daar er geen verse paarden waren. 
lk vond er een grote vergadering burgers, die hun 
namen lieten inschrijven voor dienst tegen de Kaffers. 
Ongelukkig liet ik mij toen overhalen om aan een 
stevig middagmaal deeltenemen. 

Of de rest van mijn lange rit mij die dag niet zwaar viel! 
g. Ik bereikte echter mijn doel en kwam veilig die 

avond te Graaff-Reinett aan. Ik nam terstondnamijn aan
komst een warm bad en lag tot elf uur die nacht op mijn 
bed brieven te dikteren. Men wilde mij allerlei attenties 
te Graaff-Reinett bewijzen, maar daartoe had ik geen tijd. 

ro. V66r daglicht zat ik weer in de zadel. Die dag 
ging het zwaar. · De weg liep over zware bergpassen. 
Oo k ontmoette ik de postkar van Grahamstown op het 
pad en moest ik veel moeite en tijd besteden, eer ik 
al 't oorlogsnieuws uit de brieven geput had. 

II. De akelige beschrijvingen van de toestanden op 
de grenzen deden mij tot het besluit komen, Graham
stown binnen twee dagen nog t e bereiken. Ik wilde 
de volgende avond reeds te Uitenhage zijn. 

12. Twee uur vroeger dan gewoonlik begon de reis 
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de volgende morgen . Zevenmaal moest ik een nv1er 
door. Zevenmaal gmg bet in voile galop erdoor. lk 
werd door en door nat , maar de brandende zon droogde 
mijn kleren onder 't rijden. 

13. Halfweg naar Uitenhage was mijn paard te 
zwak om verder te gaan. - Wat nu begonnen? 

lk zag een man met zijn familie en zijn vee op 'n 
afstand van de weg. Zij vluchtten voor de Kaffers. 

14. In 'n oogwenk was mijn besluit genomen; ik 
ging naar de man en vertelde hem wie ik was en waar
heen 1k ging. Daarop vroeg ik hem mij zijn paard tot 
aan de volgende post t e geven. 

Er stood een lief diertje gezadeld, en kant en klaar 
voor een rit, bij de vreemdeling. 

15. De man wilde mij tot mijn verbazing niet helpen . 
R et bleek later, dat hij mij niet had geloofd. R et scheen 
hem onmogelik, dat ik in mijn eenzame toestand zulk 
'n hoog officier kon zijn. 

16. Mijn bloed ging .echter terstond aan 't koken, 
t oen ooze maat mij zijn paard weigerde, - een vuist 
schoot naar voren en de man lag op de grond. 

Een sekonde later was ik op zijn paard gezeten en 
in voile galop weer op reis. 

17. Om vijf uur was ik t e Uitenhage. De Magistraat 
had de hele stad op de been gebracht en wilde mij alle 
mogelike eer bewijzen. Ik had echter niets dan wat rust 
nodig na mijn grote rit die lange dag over de zware paden. 

18. Tot overmaat van ramp was er een feestmaal 
voor mij gereed. Ik wies mij, ging er heen, en - at 
niets. Ik moest brieven gaan schrijven, dat ik tot 
twaalf uur in de nacht deed. 

19. Vroeg de volgende morgen ging bet weer voort. 

7 
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Ach, wat waren de paarden die dag toch slecht ! 
Overal op weg ontmoette ik vluchtenden. Het gehele 
land was in rep en roer. Achter elk bosje meende men 
een Kaffer te zicn. 

zo. Zo wat tien mijl van de stad had ik bet voorrecht 
een van de heerlike paardjcs van Kolonel Somerset 

te mogen bcstijgen. 

-
" : N ooit vergeet il{ de 

wee lde van op da t lief 
diPrtjc te zittPn nade 
<' llcnde van die dag ! 
In tien minuten was 
ik weer frb- en be
reid om, zo nodig, 
een slag te levcren, 
al had ik oak 6oo 
m iy'l in zes dagen te 
paard afgclegd. 

3<>. TWEE PREDT

KAXTEX OP REIS IX 

DE TRAXSVAAL. 

DR. ANDREW MuRRAY. r. In 't jaar rSsz 
gi.ngen twec predi-

kanten van de Kaap-Kolonie naar de Transvaal om 
hun landgenoten een bczock tc br<'ngPn. Hct warcn 
domince Nccthling, later als predikant van Stellcnbosch 
bekend, en dominee Andrew 1\Iurray, die altoos ,predi
kant van Wellington" gcnoemd wordt. Tocn woonden 
zij cchter op andere plaatsen. Gelukkig hceft eerst
genoemde een verslag v<.~n de rcis in de ,Kcrkbode" 
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doen drukken. Hij vertelt onder andere de volgende 
verhaaltjes : -

'2. ,Hoe treffend was het mij ", schrijft hij, ,toen 
een paar kinderen mij bij de doop hun eigen doop
briefjes kwamen geven. Een blond jongetje van vier 
jaar gaf mij zijn briefje met zijn naam erin. Toen sloot hij 
de ogen en wachtte 
met zoete eenvou
digheid op de be
sprenging van het 
water." 

Dit gebeurde te 
Potchefstroom en 
ook overal in de bin
nenlanden van Zuid
Afrika in de oude 
dagen. 

3· ,Wij hadden 
een kafferleider bij 
onze ossewagen - ik 
zie hem nog bij 't 
vuur, waarbij broe
der Murray en ik 
stonden te praten. DoM. J. H. NEETHLING. 

Op de grond gezeten, 
met de kin op de knieen, keek hij ons een lange tijd 
zo aan. Toen zei hij in zijn gebrekkig Hollands, dat wij 
zeer grote kapiteins moesten zijn. De bazen namen 
altoos voor ons de hoed af, en allen nodigden ons 
binnen. J a, voegde hij erbij, eer wij nog bij een plaats 
aankwamen, was er een span ossen voor ons klaar!" 

4· Een andere Kaffer had dominee Andrew Murray 
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zien en l10rcn preken, hce\n·l hij L'r wcinig van bcgrecp. 
Hij wist er echtf'r heel amdig van te vertdlcn. ,Jk 
heb nooit gedacht," zei hij tot zijn maat, ,dat de witte 
mensen zo bang voor hun ka}>itein zijn. De klcine 
kapitein wijst hun de vinger - en zij zittcn stil. Hij 
raast en schddt tegen hen zij zitten stil. Hij vlockt 
op hen- zij zitten nog stil !" 

'). Er werd natuurlik overal in de Transvaal ka
tf'chisatie gchoudcn door de twce kaapse predikanten. 
J onge, en oo k wd oudcre lidma ten, WPrdcn aangcnomen 
en voorgesteld. De bclangstelling dcr gemecnten was 
biezonder groot. , De gcmeente vYas bijkans de ganse 
dag bij de katcchisatie tegenwoordig", schrijft domince 
NPcthling in zijn boeicnd verslag. 

6. Aangenaam is het ook tP lezPn, dat de kindPrPn 
der nude voortrckkcrs meestal op de enP of andere 
manier lePrden lezen. 

IIet was in 't verrc, woeste, warme Zoutpansberg, 
dat de dominee tweeentwintig kindcren van zes tot 
dertien jaar oud liet lezcn en \TagC'n bC'anhnmrdcn. 

7· ,Tot mijn vreugde bcv(·nd ik, dat mf'cr dan 
de helft mf't mcerdcre of mindere vlugheid lczcn 
konden en clat zc allen cnig onderwijs hadden ont
vangen." 

8. Van de beroemde Kommandant·Gcneraal, Hendrik 
Potgieter, schrijft hij als volgt: 

,Hij was Pen man van hogc stotuur en van een eer
waardig gelaat. Hij was gehcel gcvormd om Komman
clant te zijn, maar door zijn jarcn en een kwaal aan de 
benen was hij wat gebogen. Hij reikte ons de hand, 
toen wij bij hem kwamf'n, en zci, dat zijn bedc nu 
door God verhoord was.'' 



IOI 

Doet dat niet denken aan de woorden in de Bijbel 
van de vrome, oude Simeon? 

9· :\Iisschien werpt het volgende 'n wdnig licht op de 
vraag : wie toch de Zimbabwe en de andere grote 
stenen gebouwen in .:.\Iashonaland opgestapeld hebben. 
Dominee };t•ethling vertelt in zijn verslag, dat er een 
praat.je in die t.ijd in de Transvaal rondging, ,dat 
Potgieter epn brid uit Mashonaland, in 't Arabies ge
schreven, had ontvangen". 

J amml'r dat de eerwaarde schrijver de Generaal er 
niet over sprak ! 

ro. Zekere J. Stuart, een ~ederlander, kwam ook in 
't midden der la.atste eemv naar de Transvaal. Gelukkig 
hedt uok hij cen boPk over zijn bezoek geschreven, 
dat nog al bdangrijk is. Hoort eens wat hij vertelt! 

II. ,De menscn gaan hier soms van twee tot drie 
maanden lang op reis, om hun vriPnden en landgenoten 
te bezoeken. De reis gaat per ossewagen. Zij slapen 
gewoonlik in de wagen en blijven een of twee dagcn 
bij elkc plaats." 

Dit is zeker een reden, waarom onzc oude mensen 
zo dikwels zeggen: ,0! er was zo veel liefde onder 
onze mPnsen in die ou'e tij'e!" 

12. Verder schrijfl de hcer Stuart van de Transvalers: 
,Zij hebben veel gezond verstand en een helder 

oordeel. Bijna allen zijn goede scherpschutters te paarcl, 
zowel als veeboeren, landbouwcrs, mdselaars, steen
bakkers, wagenmakPrs, leerlooiers, rietdekkers en 
schoenmakers." 

,En de vrouwen zijn allen kleermakers." 
13. ,De kennis, die zij van taal, lrzPn en schrijvcn 
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nog bezittcn, hebben zij aan het dageliks gebruik van 
hun Bijbel, psalmcn en gezangen te danken." 

14. ,Hct ecrste gcbouw, dat de hollanclse Afri
kaanders bij het stichtcn van ccn dorp optrekken, is 
een kerk. Daaraan werkt een iedcr onvermoeid, als 
de bijen, die hun korf van hct nodige voorzicn." 

15. ,IIerbergcn zijn nergens te vinden," gaat de 
hcer Stuart voort. ,Zc zouden ook weinig aftrck vinden, 
omdat iederc woning een herberg is. - Hierbij mag 
ik ook voegen, dat zij ovpr 'L algemecn cen afkeer 
van sterke drank hebben." 

r6. Van de wcduwe van de onvergetelike Piet Retief 
zcgt de heer Stuart: 

,Zij woonde op de plaats van de heer Lombaard van 
Potchefstroom. Zclden hch ik zulk ccn cerwaardigc 
en deftige vrouw ontmoet. Zij was vijfenzestig of 
zcvcntig j aar oud, tocn ik haar zag. Ik wildc haar 
troosten over het gemis van haar echtgcnoot, doch dit 
was niet nodig. Kalm Pn onderworpen zci zij mij, dat 
zij, bchalvc haar man, haar drie zoons ook op slagvclden 
verloren had." 

17. ,Zij was mij ecn voorbeeld van innigc godsvrucht. 
Haar woning was zindelik en net. Zij verdiende de 
kost met haar handcn. Zij naaidc voor de mensen, zei zc 
mij, en bakte kock en andere lckkernijen om te 
verkopen." 

Welk cen edele, krachtigc, dappere vrouw! 
r8. Ook Andries J akobus Willcm Pretorius, de grote 

staatsman en held onder de voortrekkers, kcnde de heer 
Stuart van nabij. Hij schrijft van hem als volgt: -

rg. ,11< vond hem tot mijn verbazing in cen huisjc 
van klei, verdeeld in dric kleine kamers en zonder 
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zoldcrin~. Zijn papieren staken er tussen de stijlen 
en gebinten van het dak !" 

Deze is de man, wiens naam tans door de hoofdstad 
der Transvaal gedragcn wordt ! 

JI. EEN ONVERSCIIROKKEN J.\GER (1). 

r. Er is veel in clit bock van jachtpartijen verteld 
Ik hoop, echter, clat mijn lezers lust hebben, om nog 
wat ,jacht stories" tc lezcn, eer zij dit boekjc cindigen. 
Ik wil ze uit de mond van overleden President Kruger 
cnige mooie verhalen gevcn. 

2. Kort voor zijn doocl verteldcn de grote man 
'n paar treffendc avonturen uit zijn leven aan cnige 
zijner vrienden. Ze zijn in ccn bock opgenomen, waaruit 
ik 'n paar stukken, wat vereenvoudigcl, overnccm. 

3· ,,Ik was met mijn zwager, N. Thcunissen, op een 
j achttocht. Ik moet vooraf zeggen, dat wij een afspraak 
gemaakt hadden. Iedcr zuu het rccht hebben de ander 
'n flink pak slaag te geven, als hij door onvoorzichtig
heid of lafhartigheicl 'n gekwetst stuk wild liet vrij komen. 
::\iijn geweer was die dag ongelukkig nict in orde. Zo 
moest ik ecn andcr tweeloopsgeweer mcenemen. De 
loop van dit gcweer nu was in hct midden doorgezaagd 
en ik mocst dus heel gocd schieten om mijn wild te doden. 
Een neushoorn bijvoorbcdd moest ik juist daar treffen, 
waar zijn vel het dunst was, anders zou dit gevveer niet 
veel uitrichten. Dit wist ik heel goed. 

4· ,\Vij kregen drie neushoorns, ecn bul en twee 
kocien - de zogenaamde ,witharnoster', een van de 
kwa:1iste soort in 't zicht. Ik vroeg Theunissen de 




